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Pohled z Pustého hrádku. Archiv redakce, foto Václav Kůs

Valná hromada našich sportovců    
Hrad má za sebou rušný květen
 Houslový virtuos na letošní Noci kostelů
Vzpomínka na novodobé šumavské hrdiny
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Pan František Kortus má snad nahoře radost, 
aneb Králováčci stále žijí !

Pan Pavel Klement je vedoucím kroužku Králováčků. Více se o nich a jejich aktivitách dočtete v tomto Zpravodaji v článku na straně č. 9.

Veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční v Horském klubu 30. 6. od 17.00.

Zprávy z místní školy
Kam se vydali naši žáci?

Výstavy věnované Karlu IV.
Příspěvky k letošním oslavám

Ze spolkové činnosti
Přijměte pozvání i Vy

Retro 1. Máj v našem městě
Kolik traktorů projelo městem?

Musica Lucis Praga
Koncertní léto na Šumavě

Vzpomínka na šumavské hrdiny 
Na koho zavzpomíná Marie Malá?

Letošní noc kostelů
Dvoustrana křesťanské obce

My máme rádi  jídlo
I tentokrát přinášíme oblíbený recept

Společenská kronika
Připomeňme si některé spoluobčany 

Sportovní rubrika
Jaké vzniklo nové sportoviště?

Vážení čtenáři,
jsem rád, že je Zpravodaj pravidelně 

čten i mimo Kašperky a okolí. Díky ak-
tualizacím na novém webu (kasphory.
cz) i  informacím na sociálních sítích se 
k jeho čtení dostávají i lidé, kteří mají ke 
Kašperským Horám vztah, vyrostli zde 
nebo se sem pravidelně vracejí. Doufám,  
že díky zprávám o probíhajících akcích 
cestu sem zase najdou. Vždyť léto a dovo-
lené jsou za dveřmi. V dalším červencovém 
čísle bychom rádi pojednali o naší horské 
vodě. Vaše nápady a příspěvky zasílejte na 
známou adresu. Přeji Vám příjemné čtení.
  Václav Kůs
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Společné setkání k příležitosti výročí partnertví 
Kašperkých Hor a Grafenau

Zdeněk Svoboda

Iniciativa Jana z Leuchtenbergu, spojence 
Karla IV. a pozdějšího zástavního držitele 
hradu Kašperk, propojila současná part-
nerská města Kašperské Hory a Grafenau 
již ve 2. polovině 14. století. Byl to právě 
on, kdo založil obchodní cestu Kašperské 
Hory – Luzenské údolí -  Grafeanu – 
Pasov. Tento smělý počin přinesl aspoň na 
čas větší či menší prosperitu všem, kteří se 
v tomto smělém projektu angažovali. 

Na rozdíl od Zlaté stezky, která na ně-
meckém území vedla pouze přes území 
pasovského biskupství, se Grafenau a velká 
častá Zlaté cesty nacházely již na území 
pod přímou vládou bavorských vévodů, 
tedy politických konkurentů Karla IV. 

Karlovi se však nakonec podařilo hrany 
otupit. Nakonec se ukázalo, že je pro obě 
země výhodnější a prospěšnější vzájemná 
spolupráce než politická, či dokonce vo-
jenské konfrontace. V našem partnerském 
městě si tuto dobu vzájemných kontak-
tů a prosperity připomínají vždy začát-
kem srpna velkou historickou slavností 
Salzsämmerfest.

Je proto přirozené, že když to po roce 
1989 poměry dovolily, opět jsme se obrátili 
zraky ke vzájemné spolupráci. Přesně před 
25 lety byla tehdejšími starosty Františkem 
Kortusem a Gerhardem Töpflem slavnost-
ně stvrzena vzájemná vůle zpřetrhané kon-
takty a spolupráci obnovit. 

7. května večer proběhlo na hradě 
Kašperk slavnostní setkání představitelů 
obou měst. Celá akce se nesla v historic-
kém duchu. V doprovodu vojenské družiny, 
frauzimmoru a svého věrného šaška a milce 
Franzoise Kujouna přijel dokonce i Karel 
IV. společně s Janem z Leuchtenbergu

Za 25 let už je co hodnotit. V proje-
vech přítomných zastupitelů obou měst 
byli oceněni nejvýznamnější představite-
lé, kteří se zasloužili o vznik a rozvíjení 

spolupráce mezi oběma městy. Vedle již 
zmíněných starostů Františka Kortuse  
a Gerhard Töpfla byla po zásluze oceněna 
paní Leante Janderová a Willi Schindler. 
Náš dík patří i všem ostatním představi-
telům i občanům obou měst, kteří svůj čas 
a energii věnovali vzájemnému poznání  
a oboustranně prospěšné spolupráci.

Jsem rád, že naše pozvání přijal Mons. 
Adolf Pintíř, bývalý generální vikář čes-
kobudějovického biskupství, který slav-
nostně požehnal oběma městům i jeho 
obyvatelům. 

Věřím a doufám, že všichni účastníci to-
hoto setkání na Kašperku strávili příjemný 
večer. Jsem rovněž rád, že hrad Kašperk, 
který mám tu čest spravovat, se již po ně-
kolikáté stal místem vzájemného setkání 
zástupců dvou spřátelených měst, kte-
rá mají za sebou slavnou minulost a před 
sebou perspektivu oboustranně výhodné 
vzájemné spolupráce.

Zdeněk Svoboda

Cyklistická „Kašperská 66“ a uzavírka komunikace
V sobotu 18. června 2016 se usku-

teční již 18. ročník silničního cyklis-
tického závodu „Kašperská 66“. Tak 
jako poslední roky očekáváme na stov-
ku závodníků, kteří změří síly v okolí 
Kašperských Hor. Nejprve dopoledne 
na časovce do vrchu, kdy od 10.00 ho-
din budou startovat cyklisté z Amálina 
údolí směrem na Bílý potok a prudkým 
stoupáním až na Zhůří. Odpoledne ve 
14.00 hodin odstartuje hromadný závod 
od kina na Náměstí směrem Dlouhou 
ulicí, Na Prádlo, Lišák, Mlýn na ryb-

níce, Červená, Karlina pila, Rejštejn 
a po Staré rejštejnské kolem ovčína na 
Kašperské Hory ulicí Nerudovou. Tento 
okruh se pojede celkem 4 x  a bude úpl-
ně uzavřen pro motorová vozidla v době 
od 14.00 do 16.30 hodin. Věříme, že 
všichni řidiči budou respektovat toto 
omezení, za což jim pořadatelé předem 
děkují. Aktivní cyklisty zveme k účasti 
na závodě a všechny ostatní k fandění, 
či pomoci při organizace.

                                                             Radek Vrhel,   
                Cyklistický oddíl KT-TJ Kašperské Hory
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Němčina nekouše (:
Naše škola se zapojila do jednoho z mnoha 

zajímavých programů koordinačního centra 
výměn mládeže Tandem. Jejich cílem je při-
bližovat obě strany česko-německých hranic, 
podporovat zájem o jazyk sousedů a pěsto-
vat přátelské vztahy mezi mladými lidmi  
z Česka a Německa.

V pátek 18. března jsme v rámci projektu 
Němčina nekouše, který je určen pro žáky 5.- 9. 
t říd,  využili nabídky bezplatné realizace jazyko-
vých animací přímo v prostorách naší školy.  

Německý jazyk se vyučuje na základ-
ní škole jako druhý cizí jazyk povinně od  
7. třídy. Výuka dalšího jazyka je pro mno-
ho žáků obtížná, a proto jakákoliv změna 
hodiny je obvykle přijímána s povděkem (:  
Zábavná výuka němčiny hrou s animátorkou 
Michaelou byla skvělou odbočkou z rutinní 
výuky. Podle očekávání se nechali nejvíce 
strhnout smrští pohybových her ti nejmladší, 
tedy žáci 4. a 5. třídy. Velmi spontánně rea-
govali i žáci 7. třídy a angažovaně soutěžili 
v týmech. Naši animátorku to stálo tři zni-
čené plácačky na mouchy ): Po počátečním 
zdráhání se kupodivu do programu, navzdo-
ry mým obavám, vcelku akčně zapojili i os-
máci a deváťáci. 

Komentář žáků z kroužku německého 
jazyka (4. a 5.tř.) pod vedením jejich tříd-
ní učitelky Blanky Dohnalové a fotografie 
z animací žáků 7., 8. a 9. tř.

Eva Pelčarská

Pozdrav z Londýna
Ve dnech od 18. 5. do 21. 5. naši žáci navštívili hlavní město Velké Británie. Na snímku Vás zdraví od známého mostu Tower Bridge.
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Animace TANDEM

Přijela paní animátorka jménem 
Míša rovnou z Německa. Byla milá  
a měla smysl pro humor. Hned nám po-
věděla několik zajímavostí o Německu. 
Například nosí kroje, kterým se říká 
„dyrndl“ a jí bílé buřty - ale jen do obě-
da! Také jsme se dozvěděli, že vaří často 
„ajntopf “, který se skládá z brambor, ze-
leniny, hub a každý si tam může přidat 
spoustu dalších surovin.

Velmi nás pobavily hry, které s námi 
hrála. Hry nás naučily spoustu nových 
slovíček a věcí.

Kroužek NJ (žáci 4. + 5. třídy)

Na začátku května se 7. třída v rámci 
pracovních činností vydala na exkurzi 
do našeho Městského statku. Na farmě 
nás přivítala paní Michaela Kalčíková, 
která nás zároveň provázela celým roz-
lehlým areálem na Kavrlíku. Získali 
jsme mnoho cenných informací o úspěš-
ném chovu skotu a mohli jsme si pro-
hlédnout jednotlivé kravíny, které byly 
čisté a prostorné. Dobytek už tou dobou 
byl převážně na pastvě.  Nejvíce se nám 
líbil obrovský býk Brum, který si užíval 
odpolední siestu. 

Rádi bychom touto cestou poděkova-
li paní Kalčíkové za důležité informace  

Jak jste se již mohli dočíst 
v minulém čísle Zpravodaje, 
připravili jsme na letní 
prázdniny ve spoluprá-
ci s neziskovou organizací 
Attavena týdenní příměst-
ské tábory. 

Děti si mohou užít prázd-
niny pod dohledem zkuše-
ných pedagogů a instruk-
torů. Navíc ve známém 
prostředí, bez nocování, 
které je pro spoustu z nich 
u pobytových táborů stre-
sující. Čeká na ně spousta 
her, soutěží a dalších akti-
vit. Zúčastnit se mohou děti  
z 1. stupně ZŠ, jejichž rodiče 
pracují nebo si práci hledají. 
Pobyt dětí je zdarma, platí 
se pouze 350 Kč za týden na 
teplé obědy a pití.

Podle zájmu rodičů byly 
stanoveny následující ter-
míny: 18. – 22. 7., 22. – 
26. 8. Ani tyto termíny ale 
nejsou dosud naplněny na 
minimální počty potřebné 
pro uskutečnění této akce 
financované z dotačních 
programů. Ve středu 15. 6. 
2016 v 16 hodin proběhne 
ve škole pro všechny při-
hlášené informační schůzka 
s organizátory. 

Neváhejte, pokud jste to 
ještě neudělali, urychleně se 
přihlaste na webových strán-
kách www.trochumenehor-
keleto.cz nebo zavolejte ko-
ordinátorce Petře Vackové 
na tel. 778 062 713.

Richard Nový, ředitel školy

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
18. - 22. 7.   |   22. - 26. 8.

Příměstský tábor v Základní škole Kašperské 
Hory

a také za její čas. Přejeme jí, aby ji práce 
bavila i nadále a dařilo se jí i v osobním 
životě. K 20. výročí přejeme Městskému 
statku hodně úspěchů.                       

   Za 7. tř. Anna Němcová a Nela Coufalová

Na návštěvě našich statků
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Hrad Kašperk má za sebou rušný květen

V květnu t.r. jsme měli na hradě 
Kašperku hned několik možností pro-
věřit kapacitu této středověké památky.  
O víkendu 7. a 8. května hrad Kašperk 
pořádal historickou slavnost Kašperk za 
Karla IV. Hradní areál byl především 
v sobotu zcela zaplněn turisty, kteří k nám 
zavítali na tradiční program historických 
slavností. Hradní nádvoří ožilo díky šer-
mířům, tanečnicím, hudebníkům, řeme-
slníkům a dalšími představiteli života ve 
středověku. K tomu se ještě přidaly ukáz-
ky rýžování zlata, středověké skriptorium  
a výcvik bojových koní v podhradí, chybět 
samozřejmě nemohlo bohaté občerstvení. 

Po oba dny jsme měli velké štěstí na 
docela příjemné počasí. Především sobo-
ta 7. května byla opravdu bohatá na dění. 
Vedle již probíhající slavnosti na hra-
dě jsme měly domluveny křtiny spojené 
s menší slavností na hradním nádvoří pro 
rodinu a přátele nových příznivců naše-
ho hradu z bavorské metropole Mnichova 

(celkem se jednalo o 62 osob).
Ihned po  ukončení sobotního denní-

ho programu jsme měli zhruba půl ho-
diny na přípravu hradního nádvoří pro 
večerní slavnost u příležitosti 25-ti leté-
ho výročí partnerství Kašperských Hor  
a Grafenau.

Po oba dva dny k nám na hrad zavítal 
samotný zakladatel našeho hradu Karel 
IV. v doprovodu svého věrného šaška 
Franzoise Koujona. Na slavnosti se obje-
vilo hodně krásných a atraktivních dam. 
Proto asi moudrý a prozíravý císař s se-
bou nevzal ani jednu ze svých čtyřech 
manželek.

Mnoho lidí si myslí, že v pondělí je 
hrad Kašperk uzavřen a nic se zde ne-
děje. Ne tak docela. V pondělí 9. května 
večer navštívila náš hrad skupinka 200 
objednaných hostů, které jsme proved-
li večerním hradem a připravili pro ně 
hostinu na hradním nádvoří s hudebním 
programem. Z bohatého občerstvení  

se největší pozornosti těšil opékaný pašík 
na rožni.

Rád bych touto cestou ještě jedno po-
děkoval všem svým kolegům z hradu 
Kašperk, kteří se podíleli na zajištění 
víkendového a pondělního programu, 
protože bez jejich velkého pracovního 
nasazení, výdrži a trpělivosti se mnou, 
bychom to vše jen stěží zvládli. 

A když už po několikáté připomínám 
významná jubilea, s těmi jsou často spo-
jené slavnostní přípitky, příjemné pose-
zení a zamyšlení. Nejen pro takové chví-
le jsme objednali edici kvalitního vína 
z Vinných sklepů Kutná Hora a nechali 
je opatřit hradní vinětou. Podle našich 
počátečních zkušeností z toho vína snad 
ani nemůže bolet hlava). Hradní sklepe-
ní s ideální teplotou je zatím bohatě zá-
sobeno, takže pokud chcete slavit s námi, 
víte co a kde hledat.

Příjemné jaro přeje Zdeněk Svoboda  
a zaměstnanci hradu Kašperk.

Ve středu 11. května byla v Národním 
technickém muzeu (NTM) slavnostně 
otevřena velká výstava nazvaná Civitas 
Carolina aneb stavitelství doby Karla 
IV. Ústředním tématem této nové ex-
pozice v přízemních prostorách hlavní 
budovy NTM je výstavba Nového měs-
ta pražského a stavitelství doby Karla 
IV. V prostorách výstavy je vyzděn úsek 
gotických městských hradeb, náznakově 
jsou zařízeny dílny řemeslníků, kteří se 
podíleli na stavbě, představeny jsou jed-
notlivé stavební postupy a nástroje. Před 
muzeem jsou nainstalovány funkční re-
pliky velkých dřevěných gotických kolo-
vých jeřábů, které se používaly nejen pro 
stavbu městských hradeb, ale i při stavbě 
královských hradů jako je Kašperk.

Projekce o životě na hradě, což je něco 
jako oživlá gotická nástěnná malba, tvoří 
ústřední motiv v dětské interaktivní čás-
ti expozice. Velký klikový mechanizmus 
z hradu Kašperk s obrazy ilustrujícími 

stavbu hradu je nainstalován jako součást 
doprovodné výstavy o strážních hradech 
Karla IV. v tomtéž muzeu.

Na tiskové konferenci i následné verni-
sáži byl mezi přítomnými novináři i od-
bornými pracovníky poměrně velký zá-
jem o dění na Kašperku a v Kašperských 
Horách.  Zástupci médií se zajímali pře-
devším o spolupráci mezi méně známými 
Karlovými hrady a navštívili také výstavu 
o strážních hradech Karla IV., která bude 
na půdě Národního technického muzea 
k vidění do února příštího roku.

Hrad Kašperk je partnerem celého 
projektu v NTM. Na tákladě toho má 
Základní škola v Kašperských Horách 
a další zájemci z našeho města po zby-
tek roku možnost neplaceného vstupu 
do Národním technického muzea. Pro 
využití této možnosti je třeba mě kon-
taktovat na tel. čísle 376 582 324 nebo 
emailem kastelan@kasperk.cz

Zdeněk Svoboda

Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. 
Nová výstava v Národním technickém muzeu v Praze
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Šumavská výstava k narozeninám císaře a krále

Jako skromný, ale upřímný hold našeho 
kraje českému králi a římskému císaři Karlu 
IV. lze vnímat probíhající výstavu „Karel 
IV. a zlaté horní Pootaví“ v Muzeu Šumavy 
v Kašperských Horách. Těžiště výstavní 
expozice, rozmístěné do čtyř sálů muzejní 
galerie, spočívá v připomínce Karlových 
aktivit ve střední Šumavě a Pošumaví jako 
byla například podpora místního zlatorud-
ného hornictví, zřízení nových obchod-
ních cest do Pasova a Bavorska i založení 
královského strážního hradu, který nesl 
vladařovo jméno – Karlsberg. Výstava pre-
zentuje množství nových archeologických 
nálezů, památky středověkého kamenictví, 
sochy, obrazy i grafiku, modely, ovšem také 
některé nedostupné historické předmě-
ty, které zprostředkovává alespoň pomocí 
kvalitních reprodukcí, či kopií – odlitků. 
Platí to například o působivé galerii tri-
foriových byst Karla IV. a jeho manželek 
z triforia svatovítské katedrály. Z archeolo-
gických památek v expozici zvlášť vynikají 
početné nálezy z průzkumu kašperskohor-
ské Zlaté stezky a Zlaté cesty, který rea-
lizovala badatelská dvojice – historik Dr. 
František Kubů z Prachatického muzea  
a archeolog Dr. Petr Zavřel z Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích.Vůbec 
poprvé jsou k vidění četné nově nalezené 
podkovy soumarských koní, různá kování, 
ale i zbraně, kterými disponovali členové 
ozbrojeného doprovodu kupeckých kara-
van jako, nože, tesáky nebo meče. Z býva-
lých středověkých zlatodolů archeologové 
vynesli na denní světlo hliněné hornic-
ké kahany nebo části hornického nářadí  
a důlní výdřevy. Soubor hliněného nádo-
bí z obydlí horníků přibližuje všední život 
horního města ve 14. století. Návštěvníci 
budou mít také příležitost se podrobně  
a názorně seznámit se zlatými ražbami prv-
ních Lucemburků. Architekturu Kašperku 
představují například model kašperské-
ho hradu z Prachatického muzea, obrazy  
a grafika malířů Karla Liebschera, Aloise 
Moravce, Rudolfa Nowaka, Miroslava 
Houště nebo nejnovější výtvarné fotografie 
Jana Kavaleho. Svým původem do Karlovy 
doby zasahují některé výtvarné památky 
jako socha Madony z Velkého Boru nebo 
soška Světice s knihou z Velhartic z doby 
kolem 1370, nesoucí znaky vyspělého par-
léřovského stylu, jejímž objednavatelem 
by mohl být sám legendární Bušek mlad-
ší z Velhartic. Chrámové stavitelství časů 
Otce vlasti připomenou v ukázkách ka-
menických prací například okenní kružba 
z kláštera benediktinů v Ostrově u Davle, 
krab a chrlič z katedrály sv.Víta v Praze nebo 
části bohatě profilovaného portálu koste-
la sv. Linharta – Markéty v Kašperských 
Horách. Samotného panovníka ve výstavě 
kromě odlitků byst ze svatovítské katedrá-

ly, reprodukcí Lucemburského rodokmene 
z Kodexu Heidelbergensis a Votivního ob-
razu Jana Očka z Vlašimě zpřítomňují vel-
ká plátna Miroslava Houště a zejména pak 
monumentální rozměrný karton českého 
národně orientovaného malíře Mikoláše 
Alše „Karel IV. zakládá Pražskou univer-
zitu“ ze sbírek Západočeské galerie v Plzni. 
Návštěvníkům výstavy se také nabízí mož-
nost zhlédnout dokumenty České televize 
o době Karla IV. i česko-německý film  
o historii Zlaté stezky. K výstavě zápůjčkami 
a poskytnutím elektronických dat přispěla 
řada muzeí a galerií včetně Národní galerie 
a Národního muzea v Praze, Západočeská 
galerie v Plzni, regionální muzea v Plzni, 
Českých Budějovicích, Prachaticích  
a Klatovech, Město Kašperské Hory, Česká 
televize i ředitelství Parkhotelu Kašperské 
Hory. 

Mimořádná jubilejní výstava na 
počest Karla IV. v Muzeu Šumavy 
v Kašperských Horách potrvá do kon-

Vladimír Horpeniak

Karel IV. - bysta v triforiu katedrály sv. Víta v Praze, 
kresba (Archiv Muzea Šumavy)

Karel IV.  zakládá hrad Kašperk, kresba perem,  
Muzeum Šumavy

ce října letošního roku. O případném 
prodloužení této expozice pak rozhodne 
zájem návštěvníků.

Vladimír Horpeniak,  
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Dopis chovatele bizonů občanům a návštěvníkům 
Kašperských Hor

Radek Mach

Milé návštěvnice, milí návštěvníci, milé 
děti, je to už 24 let, co jsem založil na 
soukromé farmě v Červené chov bizonů. 
Začátky nebyly vůbec jednoduché. Potom, 
co byli bizoni v Americe zcela vyhuben, 
zůstalo v Kanadě a v Evropě několik málo 
lokalit s minimálními počty těchto divo-
kých zvířat. Důležitým momentem pak 
bylo založení světové asociaci chovate-
lů, která chov podporovala a poskytovala  
a poskytuje možnost výměny zkušeností  
i chovných zvířat. A mně se pak podařilo 
dovést z Kanady divokého bizona pro oži-
vení chovu.

Základní informací, kterou by měli 
všichni návštěvníci mít je ta, že bizoni 
nejsou v Červené ani na jiných farmách 
chováni jako turistická atrakce pro ná-
vštěvníky, jako je tomu např. v ZOO. Ale 
naopak je mojí snahou pokud možno co 
nejvíce přiblížit jejich životní podmínky 
těm přirozeným na amerických prériích.  
Je to samozřejmě možné jen do určité míry 
vzhledem k 20 ha rozlohy mojí farmy. 

Po nedávném zprůchodnění historic-
ké stezky od křížku u seismické stanice 
ke kapličce nazvané Králováckou stezkou 
lze očekávat i větší frekvenci návštěvníků 
s cílem vidět bizoní stádo. Na jedné straně 
mne samozřejmě těší zájem o tato krásná 
zvířata. Svojí povahou jsou to zvířata velmi 
klidná a pohodová. Je ale pro vás návštěv-
níky nezbytné vědět, že pokud se dostanou 

do stresové situace, stává se jejich chování 
agresivní a nebezpečné. Neopatrné chování 
návštěvníků může pak být velkých rizikem 
pro zdraví nebo i život. Odstrašujícími pří-
klady z mojí farmy je například fotogra-
fování s bizonem v ohradě, nebo dokonce 
pokus o vysazení dítěte na hřbet bizona. 

Proto bych velmi poprosil o dodržová-
ní následujících zásad chování u bizoní 
farmy:

- v okolí zvířat se chovejte tiše a nesnažte 
se upoutat jejich pozornost

- v žádném případě nevstupujte do 
ohrady

- bizony nikdy a ničím nekrmte, jiná než 
přirozená potrava je pro ně zdravotním 
rizikem

- vaše psy držte na vodítku v bezpečné 

Spolek Šumavské cesty, z. s.  z Plzně se 
po loňské rozsáhlé akci „Aktivní léto 2016 
v Dobré Vodě“ vrací letos na místo činu 
dvěma sobotami s aktivním odpoledním 
programem pro širokou veřejnost.

V sobotu 30. července 2016 čeká ná-
vštěvníky „Tvořivé odpoledne“. 

Program je připraven pro všechny věkové 
kategorie chlapců i dívek a určitě se zapojí 
i rodiče. Vyrábět se budou ozdobné knof-
líky, kvrdlačky, dívky mohou navlékat ko-
rálky, kluci zase budou soutěžit v zatlouká-
ní hřebíků. Na programu bude i malování  
a další tvořivé činnosti. Všechny výrobky si 
budete moci odnést.

V sobotu 20. srpna 2016 „Hravé pohy-
bové aktivity“. 

I srpnové sobotní odpoledne není zamě-
řeno na konkrétní věkovou skupinu. Na 
své si určitě přijdou všichni, kteří zavítají 
do Dobré Vody a aktivně se zapojí. Velkou 
legrací je závod rodinných družstev i jed-
notlivců v přenášení vody na určitou vzdá-

lenost, šikovnost je třeba při tlučení špačků 
a koordinaci pohybu si vyzkoušíte při lyžo-
vání (v létě a bez sněhu! – víc už neprozra-
díme). Svoje znalosti a postřehy z Dobré 
Vody i celkově ze Šumavy budete moci zú-
ročit při odpovědích na jednoduché otázky. 
Veškeré výsledky budou odměněny.

vzdálenosti od ohrady
- vběhnutí psa do ohrady představu-

je extrémní riziko - bizon brání svoje 
teritorium

- vaše auta zaparkujte prosím dole  
u seismické stanice a zvolte příjemnou pro-
cházku nádhernou Králováckou stezkou, 
neparkujte u kapličky, kde blokujete podí-
vanou ostatním, nebo i  průjezd zeměděl-
ské techniky.

Věřím, že pokud budete dodržovat uve-
dené zásady a budete mít trochu štěstí 
(bizoni střídají pobyt na otevřené lou-
ce s úkrytem porostu), naskytne se vám 
úchvatný pohled na stádo krásných divo-
kých zvířat. 

Z německého originálu přeložil a upravil  
Milan Bechyně

Spolek Šumavské cesty Vás zve
Léto je krásné a na Šumavě zvlášť! 

Přijeďte, určitě se nebudete nudit! 
Obě odpoledne začínají ve 14.00 a zapojit 

do soutěží a her se můžete v Dobré Vodě 
u Hartmanic mezi kostelem sv. Vintíře  
a Domem sv. Vintíře do 17.00 hod.                                                                       

www.sumavskecesty.cz

Tlučení špačků
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Pan František Kortus má snad nahoře radost, ...
Pavel Klement

Děti jsou štěstí našeho života a to, co 
jim dáme do vínku v mládí, si nesou celým 
dalším životem. Pan Kortus dělal mnohé, 
ale co nejvíce ctil, byl pohyb, pohyb a zase 
pohyb. V současné generaci našich ne-
zletilců se občas najdou výjimky, kterým 
pohyb měřený stopkami nevadí. Převážná 
část si raději sedne k počítači a zde bojuje 
s různými virtuálními gladiátory, střelci  
a podobnými nesmysly. Franta byl spor-
tovcem každým coulem a do poslední 
chvíle svého zdravíčka běhal, domlouval, 
zajišťoval, sháněl sponzory, aby se lidé na-
šeho města a z okolí mohli někam podívat, 
něco nového vidět. Podobných nadšenců 
už mezi námi moc není, stále jich ubývá 
a časem možná i nebudou. A proč to zde 
uvádím?

Před dávným časem, bude tomu více 
jak 7 let, mě pan Kortus oslovil s tím, že 
by rád pod nově vzniklým občanským 
sdružením Náš domov Šumava chtěl za-
ložit kroužek na bázi bývalých králováků. 
Neváhal jsem ani minutu, neboť jsem sám 
královákem také za mlada byl a přislíbil 
mu spolupráci. Okamžitě jsem mu od-
mítl vést děti k aktivnímu sportu, neboť 

jsem dobře věděl, že to nedají. Kroužek 
Mladých králováčků stále vedu k lás-
ce k přírodě, kdy se poznávacími výlety  
a různými hrami v přírodě snažím dětem 
vštípit pohyb a alespoň jednou týdně je 
vytáhnout od počítače ven.

Od února letošního roku jsme jako 
kroužek pod záštitou ZŠ a ZUŠ Kašperské 
Hory, za což jsme rádi. Máme za sebou 
několik výletů do okolí našeho rodného 
města a v plánu dvě větší akce spojené 
s přespáním v přírodě. Samy děti mě v po-
slední době  navrhují co vyvést a překvapi-
ly mě, že nechtějí spát na hradě Kašperk, 

pokračování ze strany č. 2

nebo v chatkách pod pevnou střechou, ale 
pod stany. A tak máme již na červen do-
mluvené přespání v Ádově chatové osadě 
v Úbislavi pod stany a ve stejném duchu si 
na podzim vyrazíme na Bučinu u Kvildy.

Takže závěrem vás všechny čtenáře 
Zpravodaje a bývalé členy Občanského 
sdružení Náš domov Šumava králováčci 
zvou na úterý dne 28.6. 2016 v 16.00 ho-
din na Cikánku na fotbalové hřiště, kde se 
setkáte se současnými králováčky a popo-
vídáte si s nimi u ohně. Nezapomeňte vzít 
s sebou něco na opékání a dobrou náladu.                                                                                           

            Pavel Klement, vedoucí kroužku

II. setkání rodáků Javorníka, Bošic a Tejmlova
Vážení rodáci a přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na II. setká-

ní rodáků Javorníka, Bošic a Tejmlova, 
které se uskuteční dne 18. června 2016 
u příležitosti konání tradiční pouti sv. 
Antonína, kterou připravuje Nadační fond 
Karla Klostermanna na Javorníku. 

Plníme tak předsevzetí, které jsme si dali 
na prvním setkání rodáků, že se můžeme 
opět potkat po pěti letech. Vlastní pro-
gram určený pro rodáky začíná v sále hotelu 
Krásná Vyhlídka ve 14.00 hodin. Rádi by-
chom Vás však pozvali na celou pouť, která 
začíná mší u kaple sv. Antonína v 10.00 
hodin. Zároveň zde bude probíhat po celý 
den velmi zajímavá, finančně ohodnocená, 
pro veřejnost otevřená „Soutěž v malová-
ní - kreslení kapličky sv. Antonína“. Více 
informací o celém dni  pouti a podrobnější 
program,  najdete na  webech Javorníka,  
ve Vacovsku a v dalších tiskovinách  
i plakátech.

Organizaci II. Setkání rodáků zajišťu-
je Javornický rozvojový spolek a osobně 
pak Lenka Suková (roz. Daňhová), pří-
padné dotazy a požadavky na informace 
adresujte na následujících kontaktech: 

telefon: 602 522 920 
email: lenka@danha.cz.

Hlavní informace najdete pak na webu 
Javornického rozvojového spolku www.
javorniksumava.cz Děkujeme, že pod-
le svého uvážení zašlete informaci o se-
tkání rodáků  i svým blízkým a přáte-
lům, kteří mají k našim vesnicím vztah 
a rádi by se setkání rodáků zúčastnili.  
Těšíme se na setkání s Vámi.

   S přátelským pozdravem 
Lenka Suková, Javornický rozvojový spolek 

Miroslav Blahout, Nadační fond Karla 
Klostermanna
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 > www.npsumava.cz 

25 let 
Národního parku  
Šumava 

 

Informační středisko Rokyta 
tel.: 376 599 009 
GPS: 49.0611464N, 13.5044675E 

ČERVENEC 

16 
SOBOTA 

 
10:00 – 17:00 Řemeslné dílny (tvoření z vlny a hlíny, výroba skleněných 

perel, výrobky z kůže, zdobení polštářků) 
Hry a soutěže nejen pro děti s environmentální tematikou 
Informační a strážní služba NP Šumava - ukázka činnosti 
Národní park Bavorský les – práce Rangerů 
Rysovi na stopě v Národních parcích Šumava a Bavorský les 
Fotoateliér Seidl – fotostánek 
Český Rozhlas Plzeň – jak se dělá vysílání 

10:30  Lukostřelba (střelba z různých luků, kuší a praků) 
11:30  Setkání s vlky na Šumavě 
11:00 – 12:00 ZAYFERUS – ukázka minimálně 30 druhů dravců a 

šumavských sov při volném letu i lovu 
14:00  Koncert MAREK ZTRACENÝ 

Dále: 
tradiční šumavské výrobky – ukázka, prodej 
šumavské občerstvení 

 

 
Aktuální informace a přehled všech 

připravovaných akcí je k dispozici na: 
 

www.npsumava.cz   
 

 nebo    
 

https://www.facebook.com/npsumava/ 

DEN NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA 
Bude to den plný her, zábavy a poznání. Setkáte se s vlky,  
dozvíte se zajímavé informace o rysech, s Českým rozhlasem Plzeň 
zjistíte, jak se vytváří vysílání, Zeyferus vám předvede desítky dravců 
a sov a s Fotoateliérem Seidel se vrátíte v čase o 100 let zpět.  

10.00 – 17.00 hodin 
 

Krok s přírodou 

PROGRAM 
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Retro 1. máj v našem městě

Náš první RETRO 1. máj se nám  
i navzdory chladnému a větrnému počasí 
vydařil. Ráno zazněly z místního roz-
hlasu tzv. budovatelské písně, které nás 
vlastně provázely celou oslavu RETRO 
máje.

Sešli jsme se na prostranství u DPS, 
kde byla pěkně stylově vyzdobená tri-
buna. Sice nám sem tam bral vítr ozdo-
bené břízky, ale vždy se našly pomocné 
ruce, které to napravily. Z tribuny jsem 
s konferenciérem p. Nakládalem přivítal 
všechny přítomné. A že nás tam bylo! 
Nebyli to jen pamětníci, ale přišlo hod-
ně mladých lidí. Je vidět, že dobrá věc 
lidi přitahuje. Možná je to i tím, že náš 
1. máj byl spojen s přehlídkou traktorů 
značky Zetor, který letos slaví své 70. 
výročí. Byly k vidění stroje od roku 1960 
až po ty nejnovější. Bylo se opravdu na 
co dívat. Jejich majitelé nenechali nic ná-
hodě, své miláčky měli náležitě vyleštěné  
a krásně nazdobené. Po přivítání se trak-
tory vydaly na okružní jízdu městem, aby 
pozdravily naše spoluobčany.

Nedaleko od tribuny byly umístěny 
dvě nástěnky s množstvím fotografií, 

Jaroslav Chlada na kterých se lidé poznávali coby malá 
dítka, nebo poznali své rodiče i třeba 
prarodiče.

Velice krásné bylo vystoupení skupiny 
Power pod vedením paní Martiny Nové, 
kdy zhruba 30 děvčat (většinou mami-
nek) předvedlo spartakiádní vystoupení 
na skladbu Poupata. To mělo opravdu 
velký aplaus.

A za to, že vše mělo hladký, klidný průběh 
děkuji všem, kteří mi s přípravou pomohli  
a po celou dobu trvání akce pomáhali. Díky  
i za sponzorské dary Městu Kašperské Hory 
a Agrozetu Husinec (obchodní zastoupení 
Zetoru), paní Jelínkové (cukrárna Kvilda),  
a v neposlední řadě i všem účastníkům této 
akce.

Jaroslav Chlada, organizátor
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(za Rumpoldem)
tel: 

mobil: 

VÝZVA PODNIKATELŮM 
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

Pomozte nám zaktua�izo�at in�o�mace o �ás na no�ém �ebu
Všem podnikate�ům ��koná�ající s�oji činnosti � Kašpe�sk�ch 

Ho�ách nabízíme možnost e�idence subjektu a zák�adních in�o�mací 
na no�ě �znikajících �ebo��ch st�ánkách města Kašpe�sk�ch Ho�. 

Zájemci mohou ��p�nit nás�edující �o�mu�ář a ��p�něn� jej ode�zdat 
� Městském ku�tu�ním a in�o�mačním středisku (Náměstí 1, K. Ho��), 

příp. zas�at podk�ad e-mai�em na ad�esu in�o�mace�kaspho��.cz 
(do předmětu u�e�te: „No�� �eb – aktua�izace in�o�mací podnikate�e“).

Fo�mu�ář si můžete ��z�ednout také přímo � kance�áři MěKIS.

Náze� subjektu:                                                                                                                                       
Zaměření (předmět podnikání):                                                                             
                                                                                                                            
Zodpo�ědná osoba:                                                                                                                               
Ad�esa:                                                                                                                               
Te�e�on:                                                                                                                               
E-mai�:                                                                                                                               
���:                                                                                                                               
Dop�ňující in�o�mace: (p�o�ozní doba, nabídka s�užeb,kapacita �ůžek, 

kapacita míst…):                                                                                                                              
                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

V�ožení �otog�a�e, �oga: (ode�zdat osobně ke stažení přes flash disk � kan-
ce�áři MěKIS nebo zasí�ejte na ��še u�edenou emai�o�ou ad�esu)

Souh�asím se z�eřejněním in�o�mací � databázi MěKIS: ANO - NE

Podpis:                                         Datum:                                                                                                                               
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Musica Lucis Praga  Koncertní léto na Šumavě

V létě roku 2003 se sešlo pět přátel, 
hudebníků, aby si společně zahráli. Z ná-
hodného koncertování se postupem času 
stala pravidelná spolupráce, zníž vzešel 
smyčcový komorní soubor. Původně nesl 
jméno Pellant Collegium, později Conca 
Collegium a v roce 2013 se ustálil název 
Musica Lucis Praga, který nejlépe vysti-
huje charakter souboru. Mottem souboru 
se stala věta: Když bude hudba fascinovat 
a těšit nás samotné, pak může zaujmout  
a potěšit i naše posluchače… Sotva lze na-
jít motto pravdivější, vždyť zaujetí soubo-
ru pro vznešené tóny hudebních nástrojů 
se již po řadu let odrá- ží v soustředěných 
tvářích posluchačů, vyhledávajících jeho 
koncerty v unikátních prostorách šumav-
ských sakrálních staveb. Není divu, vždyť 
členové souboru jsou osobn osti lidsky  
i umělecky vyzrálé, s nevšední uměleckou 
historií. V současnosti jsou rovněž členy 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu 
nebo České filharmonie.

Soubor je také partnerem světoznámých 
českých sólistů, jakými jsou Václav Hude- 
ček, Jiří Stivín, Markéta Stivínová, Felix 
Slováček, Jaroslav Svěcený, Josef Špaček 
či Miroslav Kejmar. Jeho repertoár tvoří 
skladby napsané přímo pro toto spole-
čenství, převažují však skladby barokní. 
Spoluprací umělecky vyhraněných osob-
ností souboru s vynikajícími sólisty vzni-
kají jedinečné interpretace hudebních děl, 
kterým pak prostředí šumavských sakrál-
ních staveb poskytuje neopakovatelnou 

17. 7., 19.00 hodin,
kostel sv. Štěpána, Kvilda 

/Sólista: Markéta Stivínová – flétny/ 

18.7., 19.00 hodin,
 kostel Panny Marie, Hojsova Stráž 

/Sólista: Felix Slováček jr. – saxofon/ 

19.7., 19.00 hodin, 
Kašperské Hory, náměstí - kino 

/Sólista: Felix Slováček jr. a hosté / 

20.7., 19.00 hodin, kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie, 

Nezamyslice 
/Sólista: Felix Slováček jr. – saxofon/ 

25.7., 20.00 hodin, kostel Panny 
Marie Královny a sv. Jiljí, Třeboň 

/Sólista: Václav Hudeček – housle/ 

14.8., 19.00 hodin, kostel sv. 
Mikuláše, Čečovice u Staňkova 
/sólista Kayoko Fukuda - Zeman, 

čembalo/ 

25.9. 19.00 hod., kostel Narození 
Panny Marie, Strašín 

/Sólista: Václav Hudeček – housle/
kulisu. I letos se můžeme těšit na šumavský 
koncertní cyklus, jehož přehled čtenářům 
předkládáme. Ke škodě města Kašperské 
Hory i nás posluchačů se letos jeden  
z cyklu koncertů nemůže konat v maleb-
ném prostředí kostelů. Město však poskyt-
lo prostor kina na náměstí, na což soubor 
prostřednictvím sólisty Felixe Slováčka jr. 
zareagoval zařazením filmových melodií,  
a tak nepochybně i tento koncert v neobvyk-
lém prostředí bude opět jedinečným umě-
leckým zážitkem. Koncerty slovem provází 
PhDr. Vladimír Horpeniak. Partnerem 
souboru zůstává i v letošním roce společ-
nost BELIMO CZ, jíž náleží i náš dík za 
nezapomenutelné hudební zážitky.

Vladimír Horpeniak

www.musicalucis.cz 
Facebook: 
MUSICA LUCIS PRAGA
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Vzpomínka na novodobé šumavské hrdiny
Každá doba má své hrdiny, na kte-

ré se vzpomíná celá staletí, jsou o nich 
zmínky v učebnicích dějin. Pokud máte 
zálibu studovat životopisy slavných, stačí 
zajít do knihovny, tam se dá vše vyhle-
dat. Opomenu krále, státníky, vynález-
ce, spisovatele a celé řady významných 
osob. Nejlépe se vzpomíná na osoby, 
s nimiž jsme přišli do styku během své-
ho života a na to, co jsme s nimi prožili. 
Tím nemyslím rodiče a příbuzné, tam 
je to dané už rodinným poutem, to nám  
z paměti nevymizí.

Chtěla bych vám připomenout dva 
muže, kteří obětovali celý svůj život šu-
mavské krajině, kde žili ve skromných 
podmínkách a měli mimo své zaměstná-
ní společného „koníčka“ - chov koní!

V padesátých letech minulého století 
se v Kašperských Horách usadil man-
želský pár lékařů - Helena a Zdeněk 
Kostrouchovi. Helena byla dcerou sestry 
Franze Kafky. Mám dojem, že sem při-
šli z Prahy, ale přesně to nevím. Tenkrát 
naše rodina bydlela na Jelenově. Bylo nás 
osm dětí, takže paní doktorka k nám za-
vítala často. V duchu ji vidím přicházet 
lesem od Čenkovy Pily, vždy nesla ve-
likou brašnu,přehozenou přes rameno. 
Tenkrát jezdívala do svého rajonu auto-
busem a do odlehlých samot pak dochá-
zela pěšky. Ještě dnes slyším její hlas – to 
když nás, děti začala prohlížet. Vždy se 
ptala: „Tak co tě bolí, ty šmudlo? Někdy 
se k nám vypravil i její manžel Zdeněk – 
jak jinak než na koni!

Každý z manželů dostal po čase svůj 
obvod. Doktorka Kostrouchová měla 
Kašperskohorsko a její manžel ordinoval 
na Hartmanicku a přilehlých šumav-
ských obcích.

Poněvadž byl milovníkem koní, byla 
mu k bydlení nabídnuta bývalá hájenka 
na Pustině. Tato hájenka má dlouhou 
historii. Měla několik majitelů, býval to 
kdysi dávno i zájezdní hostinec. Viděla 
jsem fotku, kde stojí před hospodou sku-
pinka lidí, před nimi bernardýn,zapřa-
žený do vozíku. Před rokem 1945 tato 
usedlost byla majetkem kundratického 
panství, rodiny Haškových. To nebudu 
rozvádět, zabralo by to celou stránku. Jak 
už to někdy v životě chodí, osud zamíchá 
kartami – společný život Kostrouchových 
se rozpadl. Pan doktor zůstal na Pustině, 
své pacienty objížděl koňmo, proto se mu 
přezdívalo „doktor na koni“. Dojížděl 
také na Srní, kde se seznámil se spříz-
něnou duší, která taky koně chovala. 
Došlo to tak daleko, že se přistěhovala 
na Pustinu a doktor Kostrouch se s ní 
oženil. To byl jeho první a snad i posled-
ní omyl! Podle vyprávění místních, jejich 
manželství nebylo harmonické, někdy se 
pan doktor odebral do bývalého  hotelu 
„Seno“ a někdy tam i přespával. Hotel 

Seno se říkávalo ruině bývalého zájezd-
ního hostince na Rovině, z kterého si 
vojáci udělali seník. Pan doktor chátral  
a s ním i objekt na Pustině. Onemocněl  
a za nějaký čas zemřel.

Ještě v době, kdy Kostrouchovi žili na 
Pustině, jsem tam zažila nezapomenutel-
nou příhodu. Jezdívala jsem na houby na 
nedaleký Březník, nevěděla jsem, že se 
koně volně pohybují v lese. Jak jsem po-
zornost upnula na hledání hříbků, usly-
šela jsem koňský dusot, blížící se ke mně. 
Koně mě obstoupili, frkali a čuchali mi k 
baťohu. Nejsem strašpytel, ale tentokrát 
jsem strach měla! Sundala jsem batoh  
a koním jsem vysypala celou svačinu,k-
terou jsem tam měla. Tím jsem koně tro-
chu odpoutala od zájmu k mému batohu, 
rychle kličkovala mezi stromy, abych 
co nejdříve došla k Pustině. Když jsem 
tam došla, žasla jsem nad tou spouští ko-
lem. Všude se povalovaly torzy různých 
aut, vše zarostlé v kopřivách – žalostný 
pohled!

Mám na pana doktora Kostroucha 
milou vzpomínku. Někdy míval i noční 
službu na poliklinice v Sušici. Bylo to  
v roce 1973, kdy jsem měla veliké zdra-
votní problémy po operaci žlučníku. Bylo 
to v létě, kdy jsem dostala v noci silný 
záchvat. Manžel došel pro pana dok-
tora, zrovna sloužil doktor Kostrouch. 
Za chvilku za mnou přišel, oblečený ve 
svých oblíbených rajtkách,na nohou měl 
jezdecké holínky a na ramenou koženou 
brašnu. Vyšetřil mne,píchl injekci a měla 
jsem chvilku klid. Bolest se za chvíli opět 
opakovala,dostala jsem další injekci.  
Je to až k neuvěření - cca za tři hodiny 
se bolest opakovala znovu. Pan doktor 
mi tenkrát píchl injekci s podotknutím:  
„no, tahle by porazila i koně“! Je tomu 
skoro už 43 let, co jsem nepocítila 
nejmenší bolest!

Po smrti pana doktora se jeho man-

želka odstěhovala do Tuškova, kde měla 
koně ustájené v chátrajícím kravíně. 
Koně  se pohybovali po všech loukách, 
mohli jste je potkat i v okolních lesích. 
Tento stav chovu koní natáčela i televize, 
moc příznivý dokument to nebyl!

Na Pustině je nainstalováno úmrlčí prk-
no se vzpomínkou na doktora „na koni“ 
Na prkně je jeho fotka a podtitulek.

MUDr. Kostrouch na Pustině žil od 
roku 1964 – 1993

Malý – Veliký muž – doktor, který při-
nášel světlo! apacita, zachránce, snílek, 
idealista, hluboce lidský člověk!

S tímto textem stoprocentně souhlasím!
Druhým, novodobým hrdinou byl 

pro mne JUDr. Václav Hrabánek. 
Tento člověk měl hodně pohnutý ži-
votní osud. Mnohokrát nám o tom vy-
právěl, když jsme s manželem za ním 
zajeli na Žežulku, kde v roce 1966 kou-
pili se svou manželkou starobylý mlýn 
„Sterzmühle“, v blízkosti Pstružného po-
toka – (Forellenbach“)

Václav Hrabánek se narodil v roce 1915,  
v Terstu. Rodina se později odstěhovala 
do Prahy, kde si jeho otec založil ban-
kovní obchod, pod názvem „Hrabánek  
a spol.“ Po smrti otce, v roce 1946 se stal 
majitelem firmy, tehdy 31letý Václav. 
Dlouho se ze svého dědictví netěšil!  
Po převratu 1948 byl majetek rodiny 
zkonfiskován. Václav Hrabánek musel 
odevzdat klíče od banky a už do ní ne-
směl vstoupit. V následujících letech ne-
směl pracovat ani jako úředník, nesměl 
provozovat právnickou činnost. Taková 
byla tenkrát doba! Nezbylo mu nic jiné-
ho, než vzít jakoukoliv práci. Poněvadž 
měl vždy dobrý vztah k přírodě, nevadila 
mu ani těžká práce v lese, dělal také řidi-
če, závozníka a nakonec skončil jako ta-
xikář.  Toužil odejít někam na Šumavu – 
jeho snem bylo – koupit si nějaký objekt 
starého mlýna. Hledal dlouho, chtěl žít 
někde na samotě, obklopen jen šumav-
skou přírodou. Asi zapracoval příznivý 
osud.

Dozvěděl se o třistaletém mlýně pod 
Mochovem. Tento mlýn byl po válce vy-
vlastněn, majitelům bylo nabídnuto, že 
si ho mohou od státu odkoupit. Majitel  
s tím nesouhlasil a raději se odstěhovali, 
myslím, že na Železnou Rudu. S býva-
lou majitelkou byl před léty pořízen roz-
hovor, byl otištěn v KT deníku. Jak už 
jsem podotkla, mlým koupili manželé 
Hrabánkovi v roce 1966.

Ve mlýně nebyla zavedena elektřina ani 
voda. Svítilo se petrolejkou a voda se do-
nášela z nedalekého potoka. Hrabánkovi 
tam žili celých třicet let! Celý mlýn opra-
vili a to velmi citlivě,zachovali všecky 
původní stavební prvky, podle originá-

Pokračování na straně 15
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lu. Často jsme s manželem seděli u nich  
u velikého stolu a poslouchali vyprávě-
ní pana Hrabánka. Vidím to jako dnes. 
Paní Hrabánková uvařila kávu, sedla si 
k nám. No, byla to idyla! V rohu stála  
kachlová kamna, ta stačila vyhřát všecky 
obytné části. U kamen, na lavici sedáva-
la starší paní, říkali ji Narciska. Asi to 
byla příbuzná rodiny. JUDr. Hrabánek 
si splnil svůj celoživotní sen! Pořídil si 
několik huculských koní, ti mu dělali 
milou společnost. Stádo se volně pohy-
bovalo po okolí. Jakmile jejich chovatel 
zazvonil na kravský zvonec, seběhlo se 
celé stádo ke kamennému zápraží, kam 
jim chovatel sypal oves. Bylo to moc hez-
ké pokoukáníčko

Je zajímavé, že tam Hrabánkovi ne-
chtěli zavést elektřinu, vše dělali ručně. 
Pan Hrabánek si dokonce vyčítal, že po-
slouchá tranzistor napájený baterkami! 
Čím byl JUDr Hrabánek zajímavý? Byl 
to člověk velmi optimistický, vždy dobře 
naladěný. Jeho jiskrné oči, červené tvá-
ře a jeho pěstěný knír,nad usmívajícími 
ústy, vyzařovaly pohodu a duševní klid.
Zajímal se hodně o obrázky, malované na 
skle, podle starého způsobu šumavských 
samouků. Už v pokročilém věku se začal 
tímto malováním zabývat. Jeho obrázky 
vlastní i muzea, jsou vyvěšeny v koste-
lích i kapličkách a vlastní je i jednotlivci. 
Místo podpisu na nich ztvárnil v rohu 
ledňáčka.

S manželkou jezdívali častěji do Sušice 
nakupovat. Vždy zašli k nám do Liďáku 
na oběd. Oba byli vždy stylově oblečeni. 
Pan Hrabánek nosil černý širák, kost-
kovanou flanelovou košili, kolem krku 
uvázaný červený šáteček – prostě „štrá-
da“! Paní nosila dlouhou sukni, na hlavě 
baret nebo klobouček. Po třiceti letech, 
to už JUDr. Hrabánkovi bylo osmdesát 
let, síly ubývaly, v zimě byla doprava na  
Žežulku čím dál tím obtížnější. Proto 
si koupili na Kašperských Horách dům, 
který zrenovovali. Mlýn Žežulka osiřel,  
o koně se staral jejich syn, ten je po ně-
jakém čase prodal. Byla jsem tam něko-
likrát v létě, poseděla jsem na zápraží  
a koně ke mně vždy přiběhli. Po nějakém 
čase paní Hrabánková zemřela, Václav 
zůstal sám – pořídil si několik jezevčí-
ků a věnoval se malování. Spolupracoval 
i s Lucií Bílou, ta mu zajistila v Praze 
výstavu jeho obrázků. Lucka pořádala  
v kostele sv. Mikuláše několik advent-
ních koncertů, výtěžek věnovala na 
opravu střechy kostela. Společně s pa-
nem Hrabánkem odhalili pamětní desku  
v Prášilech. Jsou na ní jména všech bý-
valých vesnic a samot přináležejících do 
Stodůleck rychty. Dcera Hrabánkových 
žila ve Francii, proto se její otec, v osm-
desáti letech začal učit francouzsky, 
chtěl ji navštívit. Chodil se učit k panu 
učiteli Bártíkovi. Každou neděli, oko-

lo 11. hodiny jste je mohli oba potkávat 
na kašperskohorském náměstí, chodi-
li pravidelně na nedělní mši do kostela  
sv. Markéty.

Bohužel, zdravíčko začalo zlobit, pan 
Hrabánek zemřel. Bylo mu devadesát let! 
Zemřela i jeho dcera i syn. Mlýn Žežulka 
je v současnosti velmi zchátralý, koně už 
tam nepobíhají,vše zarůstá kopřivami. 
Snad se o tento historický objekt posta-
rají vnoučata, držím jim palce!

Co mají společného MUDr. Kostrouch 

a JUDr. Václav Hrabánek? Měli stej-
né záliby – to byl chov koní. Oba byli 
smířeni s nepříznivými podmínkami na 
šumavských samotách. Jejich lidskost  
z nich přímo vyzařovala! Ani po smrti si 
nejsou vzdáleni. Oba spí svůj věčný spá-
nek na hřbitově v Kašperských Horách,  
u „hornického“ kostela sv. Mikuláše. 
JUDr. Hrabánek u obvodového zdiva  
a MUDr. Kostrouch nedaleko od něj.

Tuto vzpomínku s úctou a láskou věnovala 
novodobým hrdinům Marie Malá.

Dokončení ze strany 14
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Zemřel kardinál Giovanni Coppa
Na svátek hlavního patrona Čech sva-

tého Jana Nepomuckého dne 16.května 
2016 zemřel ve věku 90 let kardinál 
Giovanni Coppa, dlouholetý apoštolský 
nuncius v České republice. Významně 
působil v diplomatických službách 
Vatikánu, aktivně se podílel na práci II. 
Vatikánského koncilu, byl kanovníkem 
baziliky sv. Petra ve Vatikánu atd. Jako 
apoštolský nuncius v Československu  
a posléze v České republice působil cel-
kem 11 let od roku 1990. Velice často se 
účastnil množství veřejných duchovních 
i kulturních akcí. Za tu dobu si ho lidé 
u nás velmi oblíbili. Po dvakráte jako 
vysoký církevní představitel a zároveň 
diplomatický zástupce Vatikánu, čestný 
host města Kašperských Hor, se aktivně 
účastnil poutní slavnosti Panny Marie 
Sněžné v Kašperských Horách v letech 
1999 a 2000. Jeho česky pronesená pout-
ní kázání v Kašperských Horách jsou 
zaznamenána v místní farní kronice.

Vladimír Horpeniak

Apoštolský nuncius Giovanni Coppa (vpravo) na náměstí před kostelem v Kašperských Horách při uvítání o poutní slavnosti 
Panny Marie Sněžné v roce 1999 spolu s diecézním biskupem Antonínem Liškou.  

Foto Miloslav Boháček (Archiv muzea Šumavy)

Den pro rodinu na Santosu v Sušici

V neděli 15. května proběhl na ostro-
vě Santos v Sušici již třetí ročník oslavy 
Mezinárodního dne rodiny. Tato kaž-
doroční pozornost věnovaná rodinám 
odráží důležitost rodiny jako základní 
jednotce společnosti a nutnost navracet 
se k její tradiční podobě.

Akci Den pro rodinu pořádala 
Diakonie ČCE a Oblastní charita Sušice 
se jako každý rok k ní připojila svým 
doprovodným programem. Během celé-
ho odpoledne probíhala vystoupení dětí 
z mateřských škol, divadelní představe-
ní, Děti si mohly vyzkoušet drátkování  
a práci s korálky, výrobu větrníku, vy-
střelit růži ze střelnice či poslechnout 
si pohádku od babičky Libušky. Dále 
mohli účastníci zhlédnout kulturní vy-
stoupení dětí z mateřských škol a zá-
jmových kroužků, divadlo TEArTR 
RAJDO s pohádkou Karkulka červená.

Slavnostního odpoledne se zúčastni-
ly i děti z volnočasového klubu Jonáš, 
který provozuje Oblastní charita Sušice 
v Kašperských Horách a který je ote-
vřen pro všechny zájemce každý čtvrtek 
od 15 do 17 hodin v Horském klubu 
nebo v Domě s pečovatelskou službou. 
Děti společně s cvičitelkou a seniorkou 
z Kašperských Hor všem návštěvníkům 
předvedly dětskou jógu s písničkou 
„Rozvíjej se poupátko“. Na kytaru za-
hrála a zazpívala Markéta Kurzová. 

Veřejnosti se také představili posky-
tovatelé sociálních služeb a zájmových 

organizací působící na Sušicku.
Akce se všem líbila a děkujeme or-

ganizátorům z Diakonie Západ za její 
uskutečnění a příští rok se s Jonášem 

těšíme, že přijedeme zase s nějakým no-
vým programem. 

Jana Uhlířová,  
vedoucí klubu Jonáš, Oblastní charita Sušice

Spolupořádaný Oblastní charitou v Sušici 
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NOC
zůstanou ve dne otevřené,

Jeho brány

tam už nebude.

Alexander Shonert
houslový virtuos

10. června

Kašperské Hory
kostel sv. Markéty

Srov. Zj 21,25

19:00

NOC KOSTELŮ 2016

Noc kostelů 10. 6. 2016 v Kašperských Horách
Letošní noc kostelů bude v Kašperských 

Horách zaměřena mnohem víc na místní 
obyvatele než na turisty. Celý program 
je velkorysým dárkem paní doktorky 
Patákové. 

Proto bychom Vám rádi připomně-
li výtvarnou soutěž místních kapliček, 
které se mohou zúčastnit všechny věkové 
kategorie, a to jak malbou, kresbou, ko-
láží nebo fotografií. Vítězové se mohou 
těšit na krásné knižní ceny a v dětských 

Mount Kašperk  Hora, kterou lze zdolat jen láskou
Letní hudební festivaly jsou místem 

mnohých setkání. Povědomá touha po 
sdílení svého času s někým je právě v pří-
padě hudebních festivalů natolik silná, že 
mnohdy převažuje nad vlastním hudebním 
obsahem. Mount Kašperk se jako festival 
křesťanské hudby hlásí k nadčasovému po-
selství hudebních setkání, která právě onou 
zvláštní atmosférou spoluprožívání přesa-
hují sama sebe.

Jinak to ovšem Mount Kašperk vůbec 
nemá lehké. Kdekdo je s námi hned ho-
tov: Do kostela jakožto ateista z principu 
nechodí a křesťanská hudba? Ani omylem! 
Škoda… Kytarové akordy a kytarové rify 
získávají pod klenbou chrámu z dávných 
věků jiný, neznámý rozměr, který má moc 
překvapit, udivit, nadchnout, uchvátit. 
Možná byste si neměli nechat uniknout 
možnost zachytit prchavý dojem, impresi 
zvláštního okamžiku, který se už nemusí 
opakovat.

kategoriích nejen vítězové, ale všichni 
zúčastnivší se. Porota zatím nedostala 
jedinou práci a bylo by velmi smutné, 
kdyby to tak zůstalo. Ještě máte než dva 
týdny času.

V sedm hodin večer zazní koncert 
Alexandra Shonerta. Mladého houslo-
vého virtuosa původem ze sibiřského 
Irkutska, který pro své hudební mistrov-
ství a přínos české kultuře dostal i české 
občanství. Kromě sólové koncertní drá-

hy se věnuje i výuce a i jako pedagog je 
nesmírně úspěšný. Velmi si ho vážil také 
významná český houslista Josef Suk. 
Jeho repetoir je nesmírně široký od všech 
význačných evropských skladatelů, ruské 
klasiky až po židovskou hudbu, kterou 
hraje s obzvláštním citovým nábojem. 
Doufáme, že právě tu předvede na Noci 
kostelů v našem městě.Dovolujeme si Vás 
proto velmi srdečně pozvat. 

Helena Pekárková

Mount Kašperk chce být přístavem 
v bouři pro ty, kteří jsou unaveni spě-
chem, stresem, dobou, pro všechny kteří 
hledají pokoj, klid a mír. Chce být ote-
vřenou náručí všem, kteří hledají něco 
víc, všem, kteří hledají něco, co nás 
přesahuje. Jestli by však Festival Mount 
Kašperk něčím opravdu chtěl být, tak 
pozváním na cestu… nebo lépe vyzvá-
ním na cestu.

Všichni ti, kdo první prázdninovou 
sobotu v Kašperských Horách vystoupí, 
jsou více než rockovými hvězdami pout-
níky, kteří vyprávějí příběhy všem, kteří 

jsou ochotni naslouchat. Příběhy o lásce 
bez hranic, která je branou do stejně ne-
konečných světů. Nezáleží na tom, zda 
sami sebe považujeme za věřící, hledající 
nebo třeba ateisty. Opravdu důležité je, 
že všichni věříme v lásku, v lásku jako 
lék na všechny nemoci, bolesti, smutky  
a úzkosti tohoto světa. 

Pak může být pro některé z nás Bůh 
láskou a pro jiné láska bohem. Jsme si 
blízko, blizoučko… na dosah.

Letos se v Kašperských Horách setkají 
kapely Miriam (Zdíkov), 3B, Křesťanské 
sbory (Vimperk),  Šest  strun (Hartmanice), 
TNT (Praha), Zebedeus (Klatovy)  
a Citová záležitost (Praha). Poprvé vy-
stoupí kapela Stripes of Glory (Ostrov)  
a slovenská kapela TIMON. Možná se tu 
setkají také s Vámi a možná u toho bude 
ještě Někdo, bez Koho by to všechno ko-
lem tak nějak ztrácelo smysl.

                             Josef Bernard
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Zájezd na muzikál 

Antoinetta  
královna Francie 

Kdy:

Kde:

Odjezd:

Prodej vstupenek:

Cena:
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My máme rádi ... jídlo!
Šťovíkový boršč

Je tu jaro. Konečně! A já neodolám  
a rozdělím se s vámi o náš rodinný re-
cept. Určitě všichni známe šťovík – jsou 
ho plné louky. Kdo z nás si občas nestrčí 
kyselý lístek do pusy? Osvěží, zažene ží-
zeň… kdysi se dokonce používal jako lék 
proti kurdějím. Je velmi bohatý na vitamín 
C a má blahodárné účinky na naše tráve-
ní, pokožku, ale také ledviny. Prostě malý 
zázrak. No a právě šťovík budeme k dneš-
nímu receptu potřebovat, uvaříme si totiž 
šťovíkový boršč. Krom naší rodiny jsem se 
s touto pochoutkou ještě nesetkala. Bude 
to pro mne trochu novinka, protože jsem 
zvyklá ji vařit „od oka“. Dnes tedy udělám 
výjimku a vyndám si váhu, abych mohla 
vše správně zvážit. A teď hurá na louku 
sbírat šťovíky. Kdo má na zahrádce šťovík 
zahradní, má velkou výhodu. 

Borč je velmi hutná polévka, jejímž zá-
kladem je silný vývar – nejlépe z několika 
druhů masa. Samotný drůbeží vývar není 
příliš vhodný. Já jsem použila hovězí kosti 
a uzené vepřové žebírko. 

Ingredience:
1, 5 l silného vývaru
700 g očištěné kořenové zeleniny  

Z vaší tvorby
Nekonečné nekonečno
Jak zvláštní je nekonečno
a možná ho i znám,
čtu ve svých dlaních 
jak ve slabikáři, podělím se
a kousek Vám ho dám...
Snad,že nekonečné je nebe
od nevidím do nevidím
je ten nebeský chrám
ať za dne nebo za tmy
nikde nekončící rám...
Jak nekonečné potůčky
stékající do hlubokých vod
tam v nekonečnu je oceán...
Jak nekonečná láska
proudící ze srdce
v cestičkách neúprosné touhy,
snad zdá se,že život je nekonečno...
i když někdy jen okamžik pouhý.
Jak hluboký a nekonečný je vesmír,
mléčná dráha...
a nekonečno hvězd je v něm,
jak všechny cesty kolem světa
opřádajících tuto Zem.
Jak nádherné je nekonečno,
neutuchající panenství,
vždy člověk v myšlenkách
bude bádat 
v tom nekonečném tajemství.

Miroslava Langerová, Kavrlík

    (mrkev, petržel, celer)
600 g šťovíku (klidně i více)
2      střední brambory
3     natvrdo uvařená vejce
1     smetana ke šlehání (raději tučnější)
plátek másla, sůl, pepř

Vývar je lepší si připravit den předem. 
Do hrnce dáme kosti, menší celou olou-
panou cibuli, celý stroužek česneku, pár 
kuliček pepře, nového koření a bobkový 
list. Vývar by se neměl  příliš vařit, spíše 
ho jen tak „táhneme“ na plotně. Čím déle 
tím lépe. Já si ho dávám do papiňáku a ne-
chám ho zapnutý 10-15 minut, pak ho na 
půl hodinky vypnu a pak ho zas na čtvrt 
hodinky zapnu a pokračuji dokud mám 
čas, klidně celé odpoledne. Nasbíraný 
šťovík propláchneme vlažnou vodou  
a necháme okapat, poté ho nakrájíme. 
Do hrnce si dáme plátek másla a přidáme 
šťovík. Po pár zamíchání šťovíku rapidně 
ubyde, ještě chvíli restujeme a přidáme na 
kostičky nakrájenou zeleninu a brambo-
ry. Restujeme dalších cca 10 – 15 minut. 
Osolíme a zalijeme vývarem a přikryjeme 
pokličkou. Vaříme dokud není zeleni-

na měkká.   Pokud polévku zahušťujete, 
tak v tuto chvíli můžete přidat mouku či 
trochu jíšky a samozřejmě pak ještě chvíli 
provaříme. Vypneme sporák a přidáme na 
kostičky pokrájená vejce uvařená natvrdo. 
Zalijeme smetanou, dosolíme či dopepří-
me a přidáme maso obrané z vývarových 
kostí. A teď již dobrou chuť. 

Lena Yvona Geryková

90 ti let by se 8. června dožil pan Jan Kučera
ředitel místního Dětského domova. Ale bohužel již 22 let není mezi námi.

Jeho život byl velmi pestrý a jeho práce, 
zejména s mládeží, byla velice záslužná. 
Proto si jistě zaslouží malé připomenutí.

Ač se narodil v nedalekém Zdíkově, 
rodina následovala otce finančníka 
od Podkarpatské Rusi přes Liberecko  
a Jindřichův Hradec zpět na Šumavu. 
Navštěvoval školu Baťových mladých 
mužů, absolvoval Učitelský ústav v Plzni, 
působil na Tachovsku a na vojenské služ-
bě ve Kbelích se stal leteckým navigáto-
rem 1. stupně. (Vzpomínáte na MiGa u 
Dětského domova?)  Z leteckého svazku 
byl ale propuštěn, když jeho bratr Karel 
roku 1951 emigroval.

Honza, jak jsme mu říkali, působil na 
šumavských málotřídkách, byl i okresním 
osvětovým inspektorem a konečně v roce 
1962 se u nás stává ředitelem Dětského 
domova. A to jsme se opět setkali. Prvně 
to bylo po válce, kdy byl mým skautským 
vedoucím v Sušici.

Pro děti byl opravdovým tátou. Vedl 
je k slušnému chování, pracovitosti, sa-
mostatnosti a podporoval jejich zájmo-
vou činnost včetně sportu. Byl stále plný 
nápadů a energie. Prázdninové tábory  
v Amálce byly samozřejmostí. V roce 
1965 s jedním zedníkem, vychovatelka-
mi a staršími chovanci přeměnil staré 

školní třídy v krásné rodinné buňky, je-
jichž se stal průkopníkem. Byl též spolu 
s prof. MUDr. Dunovským spoluzakla-
datelem SOS vesniček a školitelem jejich 
„matek.“

Uměl práce všeho druhu, maloval, 
vyřezával a muzicíroval. Ti starší jis-
tě pamatují jeho hudební partu ŠUmaři 
KAšperské HOry . 

Spolu jsme prožili i 21. srpen 68 v NDR, 
kde jsme se po týdenní internaci šťastně 
vrátili domů, plni nenávisti k okupan-
tům. Odměna za to přišla zanedlouho 
zásluhou místních soudruhů vedených 
exsoudruhem Suchánkem. Byl zbaven 
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29. dubna odešla náhle naše bývalá 
kolegyně Jana Nováková. Poslední čtyři 
roky se věnovala nemocnému manželovi, 
a tak nebyl čas ani na kratičké popovídá-
ní o radostech i strastech každodenního 
života. Ráda bych jí alespoň touto cestou 
poděkovala za poctivou pedagogickou 
práci. Jana učila převážně přírodopis, che-
mii a pracovní činnosti. Mnoho volného 
času věnovala zdravotnickému kroužku, 

Vzpomínka na Janu

Společenská kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům, kteří oslavili 

významné životní jubileum. 

Kopová Ludmila            
Klement František       

Hudík Josef                    
Podzemská Jana          

Bukáčková Emilie         
Karásková Etela            
Větrovec Karel               

Bláhovcová Jiřina        
Mikešová Marie           

Mašková Miloslava   

Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to  
na MěKIS nebo e-mailem na adrese: zpravodaj@kasphory.cz.

často si žáci přiváželi ze soutěží výborné 
ocenění. Dlouhá léta pracovala v místní 
organizaci Českého červeného kříže.

Nechyběla jí svědomitost a poctivost, 
dětem rozuměla, měla pochopení pro 
jejich prohřešky a slabosti, dokázala s ci-
tem jednat s rodiči. Byla dobrou kolegyní, 
dovedla naslouchat a vždy ochotně poda-
la pomocnou ruku. Víkendy ráda trávila 
se svým manželem na Lipně. Chytala 

ryby a připravovala z nich úžasné dobro-
ty. Naučila nás výborný rybí salát a jiné 
rybí speciality. Je škoda, že jí došly síly, 
bude chybět rodině i nám všem, kteří 
jsme ji měli rádi.

Jak se někdy v životě stává, její manžel 
zemřel po dlouhé nemoci v den, kdy jsme 
se s Janou loučili. Není co dodat… Jano, 
moc Ti za vše děkuji. 

Věra Korcová

místa ředitele, přeložen do Rejštejna  
a Srní. V roce 1975 dává, ještě dříve než 
by ji dostal, výpověď ze školských služeb, 
a pak střídá jednu dělnickou činnost za 
druhou - uranář, vrtař, skladník, topič - 
a dožívá se  svého důchodu. V roce 1990 
je plně rehabilitován a znovu se vrhá do 
práce Svazu politicky postižených uči-
telů, je vedoucím školním inspektorem 

okresu Klatovy a republikovým inspek-
torem pro DD. Jak vidno, místo zaslou-
žilého odpočinku stále intenzivně pra-
cuje až do své smrti, která ukončila jeho 
plodný život 14. srpna 1994.

Je už tomu více jak 20 let, ale pro ty 
mnohé, kteří jej znali a „prošli jeho ruka-
ma“ je stále nezapomenutelným Honzou, 
tátou, strejdou, kamarádem a správným 

a rovným chlapem, který spíš myslel na 
druhé než na sebe. Ty fousy si nechal na-
růst na protest proti okupaci. A ta krásná 
Lípa svobody u kina roste i jeho záslu-
hou. Tak si na něho občas vzpomeňte  
a myslím, že by malá destička na jeho 
památku budovu DD nehyzdila. Byl ne-
překonatelný a zasloužil by si to.

Emil Kintzl
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Otevření nového workoutového hřiště
Zeptali jsme se Jakuba Švajky

20. května bylo otevřeno nové posi-
lovací (workoutové hřiště) v Zahradní 
ulici. Zeptali jsme se Jakuba Švajky, 
jednoho z party mladých nadšenců, 
kteří se po nabídce z Města podíleli na 
výběru vhodného vybavení hřiště. 

Bylo kde předtim na Kašperkách 
cvičit? 

Dříve jsme cvičili na to samém místě, 
kde stalo staré hřiště, určitě si dokážete 
představit, jak to tam vypadalo. 

Jak vlastně vznikl nápad na workou-
tový hřiště? 

Nápad na workoutové hřiště vznikl, 
že jsme chtěli obnovit stávajicí hřiště za 
nové, aby bylo uspůsobené na styl cviče-
ní, kterému se věnujeme. 

Jak hřiště vznikalo, měli jste sami 
možnost mluvit do podoby hřiště?

Hřiště vzniklo tím že, nás oslovil pan 
starosta. A časem nás pozval na úřad, 
kde jsme měli možnost se podívát na 
návrhy. 

Co všechno na hřišti je? Co se na 
něm dá cvičit?

Na hřišti jsou zakladní hrazdy, opičí 
hrazda, poté stroje které jsou pod ná-
zvem, běžec, točna, dřepkin, veslař.

Pro koho je hřiště určeno? 
Hřiště je určeno pro všechny kteří 

mají chut si zacvičit.
   Václav Kůs

Sportovní průzkum
Zajímá nás, milí čtenáři, zajímá nás 

Vaše zkušenost s novou sportovní halou. 
Prostřednictvím krátkého dotazníku mů-
žeme dál zlepšovat služby k Vaší maximální 
spokojenosti. Dotazník je anonymní a za-
bere maximálně 5 minut času. Můžete ho 
vyplnit on-line (námi preferovaná možnost) 
na našem webu - sport.kasphory.cz. Druhá 
možnost je vyplnit formulář, který nalezne-
te ve Zpravodaji, a donést nám ho do haly. 

Váš názor nás zajímá. Hlavně nám velmi 
pomůže k pochopení Vašich sportovních 
potřeb. Fandíme sportu!

20. 5. bylo slavnostně otevřeno nové volně přístupné hřiště v Zahradní ulici. 

Kruhové tréninky

Rádi bychom touto akcí motivovali 
všechny zájemce o cvičení, aby vyzkoušeli 
nově nabízené kruhové tréninky.

Užijte si 50 % slevu na kruhový tré-
nink a vyzkoušejte toto účinné cvičení 
na zlepšení vlastní kondice. Cena vstu-
pu 35,– platí pro každého bez rozdílu, 
a to na první tři vstupy. Můžete si tak za 
pár korun vyzkoušet, jestli je toto cvičení 
právě pro vás.

Jindřich Beneš
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Valná hromada našich 
sportovců

22. dubna 2016 se sešli v příjemně vy-
topených kabinách zástupci jednotlivých 
oddílů i hosté k jednání  Valné hroma-
dy  Tělovýchovné jednoty, z.s. Kašperské 
Hory.

Na jednání zazněly zprávy předsedy, 
revizorů, o hospodaření TJ i informace 
o činnosti jednotlivých oddílů. Byl také 
schválen rozpočet pro rok 2016.

Stalo se dobrou tradicí, že na těchto jed-
náních popřejeme k významným životním 
jubileím a také udělujeme čestné členství. 
V letošním roce jsme popřáli dlouholetému 
sportovci, panu Valáškovi k jeho krásným 

��������	�����
��������� ������ ��� ������
�� ������� ���	������������� �����

�� �������� ��������������	��� ����� �����

�� �������� ���	������������ !� �����

Rozpis zbývajících zápasů jarní fotbalové ligy
Pojďte podpořit naše borce, zaslouží si to!

NABÍDKA LETNÍ 
BRIGÁDY

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

h�edá:

BRIGÁDNÍKA  
PRO PROVOZ 

INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 

če��en - září 2016 po - pá
Požada�k�: VĚK 18 +, zodpo�ědnost, komunikati�nost, 
zna�ost německého jaz�ka, příp. AJ, zna�ost tu�istick�ch 

�oka�it Šuma��, p�áce na PC

B�ižší in�o�mace:
Ing. Ve�onika Rosecká - �edoucí MěKIS, 
in�o�mace�kaspho��.cz, 376 503 413

85. narozeninám. 
Čestné členství 
obdržel bývalý 
fotbalista Bohumil 
Coufal. 

Velmi dob-
rou zprávu jsme 
se dověděli od 
trenérů ma-
ličkých fotba-
listů. Zdá se,  
že přeci jen do-
kázali v malých 
k lucích zapá-
lit nadšení pro 
sport. Zato jim 
patří zcela jistě 
náš dík.

Oddíl lyžo-
vání se dlou-
hodobě potýká 
s nedostatkem 
trenérů, pokud 
by někdo z ve-
řejnosti měl zá-
jem pomoci, byli 
bychom rádi.
Za VV  Tělovýchovné 

jednoty, z.s. 
Kašperské Hory
Hana Naušová



změna p�og�amu ��h�azena

ČERVEN

Če��en | sobot� | od 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 90 minuto�á p�oh�ídka města s p�ů�od-
cem. Cena snížené �stupné 50 Kč, p�né 75 Kč. 
P�odej �stupenek na MěKIS, te�. 376 503 413 
(Náměstí 1, 341 92 K. Ho��).

S�az před budo�ou �adnice, Kašpe�ské Ho�� |

1. 6. | od 10.15
Paddington
Paddington není jen tak ob�čejn� med�ídek. 
Nosí če��en� k�obouček a �íc než coko�i� jiné-
ho mi�uje ma�me�ádo�é send�iče. Kd�ž země-
třesení zničí jeho domo�, poš�e ho teta Luc� 
do Lond�na. Kdeko�i� se med�ídek obje�í, za-
čnou se dít neu�ěřite�né �ěci. S��m úsmě�ěm 
a dob��m s�dcem si �šak nakonec získá s�dce 
ce�é �odin�. 
Komedie / Rodinn�, 2014, 98 min. Vstupné 30 
Kč.

kino Kašpe�ské Ho�� |

4. 6.
Den dětí
Den dětí bude p�n� he�, soutěží a �adosti. 
Přij�te se s��mi dětmi os�a�it jejich s�átek. 
Místní spo�k� spo�ečně přip�a�ují p�o naše děti 
zajíma�é h��, soutěže, dob�od�užst�í a spoust� 
zába��. Pod�obnosti na p�akátech.

Kašpe�ské Ho�� |

4. 6. | od 20.00
T�a�esti sho�
4hodino�á sho�. U�čitě u�idíte He�enu Von-
d�áčko�ou, Lucii Bí�ou, Hanu Zago�o�ou, Vě�u 
Špina�o�ou, I. Csáko�ou, C. Dion, T. Tu�ne�… 
Vstupné � předp�odeji 220 Kč, na místě 300 
Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

10. 6. |17.30
Hodn� dinosau�us
Animo�an� ��m „Hodn� dinosau�us“ si poh�á-
�á s otázkou: Co kd�b� aste�oid, kte�� jednou 
p�o�žd� změni� ži�ot na Zemi, naši p�anetu mi-

nu� a obří dinosauři nikd� ne��h�nu�i? Pixa� 
Animation Studios �ás z�ou na dob�od�užnou 
��p�a�u do s�ěta dinosau�ů, kde se Apatosau-
�us jménem A��o spřáte�í s č�o�ěkem. Na ces-
tách d�snou, a�e přek�ásnou di�očinou se A��o 
naučí če�it s�ému st�achu a zjistí, že je schopen 
�e�k�ch činů. (Fa�con) Animo�an� / Rodinn� / 
Komedie, 2015, 101 min, Vstupné 60 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

10. 6. | 20.00
Lída Baa�o�á
Česká he�ečka Lída Baa�o�á je � �oce 1934 
poz�ána do be��ínsk�ch ��mo��ch ate�ié�ů 
Babe�sbe�g, po�ažo�an�ch za e��opsk� Ho�-
���ood. K�ů�i a�é�ce s minist�em p�opagand� 
Goebbe�sem se �še komp�ikuje. Hit�e� �ozkáže 
minist�o�i, ab� ukonči� skandá�ní �ztah s Baa-
�o�ou, kte�é je poté zakázáno h�át � němec-
k�ch ��mech a nesmí opustit Říši. Nakonec se 
jí podaří up�chnout, a�e tím příběh nekončí… 
Ži�otopisné d�ama, dé�ka 110 min, ne�hodné 
do 12 �et., �stupné 80 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

11. 6. | 13.00 - 16.00
T�oři�á dí�na - Antist�eso�é ma�o�ání 
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost, k�eati�itu 
a z�učnost do naší t�oři�é dí�n�, kde spo�u s 
námi můžete p�ožít příjemné odpo�edne a od-
nést si ��astno�učně ��t�ořené ob�ázk�. Cena 
p�og�amu: 50,- Kč.Te�.: 376 582 734, 731 530 
284

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

18. 6. | 13.00 - 16.00 
T�oři�á dí�na „ Z o�čína“
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á o�čí ��na 
a co �še je možné z ní ���obit p�stěním za 
mok�a nebo pomocí p�stící jeh�� za sucha. Cena 
p�og�amu: 50,- Kč. Te�.: 376 582 734, 731 530 
284

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

18. 6.
„Kašpe�ská 66“
T�adiční etapo�� zá�od západočeské a jihočes-

ké amaté�ské �ig� si�ničních c�k�istů. V sobotu 
18. če��na 2016 se uskuteční již 18. �očník 
si�ničního c�k�istického zá�odu „Kašpe�ská 66“. 
Nejp��e dopo�edne na časo�ce do ��chu, kd� od 
10,00 hodin budou sta�to�at c�k�isté z Amá-
�ina údo�í smě�em na Bí�� potok a p�udk�m 
stoupáním až na Zhůří. Odpo�edne �e 14,00 
hodin odsta�tuje h�omadn� zá�od od kina na 
Náměstí smě�em D�ouhou u�icí, Na P�ád�o, 
Lišák, M��n na ��bníce, Če��ená, Ka��ina pi�a, 
Rejštejn a po Sta�é �ejštejnské ko�em o�čína na 
Kašpe�ské Ho�� u�icí Ne�udo�ou. Tento ok�uh 
se pojede ce�kem 4 x. Akti�ní c�k�ist� z�eme  
k účasti na zá�odě a �šechn� ostatní k �andění, 
či pomoci při o�ganizaci. Více in�o�mací zjistíte 
na: http://tou�.suma�ago.cz/…aspe�ska-66/

C�k�istick� oddí� KT-TJ Kašpe�ské Ho�� |

18. 6. | 19.00
S�atojánsk� hudební �esti�a� 2016
Účinkují Jan B�abec – k�ta�a, Ma�tina Kociá-
no�á – sop�án. Festi�a� je pod záštitou Jeho 
Eminence Dominika ka�diná�a Duk� a Minist�a 
ku�tu�� ČR Mg�. Danie�a He�mana.  Vstupné  
I. katego�ie 340 Kč, II. katego�ie 240 Kč. Před-
p�odej �stupenek na MěKIS K. Ho�� od 16. 5.

Koste� s�. Ma�két�, Kašpe�ské Ho�� |

24. 6. |17.30
Hote� T�ans���ánie 2
Zdá se, že Hote�u T�ans���ánie se začíná da-
řit... D�acu�a konečně ustoupi� ze s��ch st�ikt-
ních zásad ub�to�á�at � hote�u pouze příše��, 
a ten se p�oto ote�í�á i �idsk�m ná�ště�níkům. 
Za za�řen�mi d�eřmi k��pt� a�e D�acu�u sží�ají 
poch�bnosti o tom, zda se jeho napů� �idsk� 
a napů� upíří �nuk Dennis �ůbec někd� sta-
ne upí�em. Animo�an� / Komedie / Rodinn�, 
2015, 90 min (Fa�con). Vstupné 60 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

24. 6. |20.00
Pu�pu�o�� ��ch
Edith je na s�ou dobu �e�mi emancipo�aná dí�-
ka s �ite�á�ním ta�entem a nepěkn�m t�auma-
tem z dětst�í. Záhadnému cizinci, si�u Thomasi, 
se její text� �íbí, jí se p�o změnu zam�ou�á on. 

KULTURA



změna p�og�amu ��h�azena

KULTURA II. ČÁST
Dík� sňatku s ním se stane spo�umajite�kou 
panst�í Pu�pu�o�� ��ch, jemuž �é�odí maje-
státní dům, kte�� op���á tajemst�ím, kte�é se 
dům snaží pohřbít. (CinemA�t CZ). Ho�o� / 
Fantas� / D�ama, 2015, 119 min. Vstupné 80 
Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

25. 6. | 10.00 - 14.00 
Rost�in� p�ané a ku�tu�ní
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�sk�ch Ho�. 
Cestou budeme pozná�at d�obná tajemst�í 
pří�od� dík� dop�ňko��m akti�itám p�o z�ída-
�é děti i jejich �odiče a p�a�odiče. Přednášející: 
Hana Kohouto�á. Pohod�ná obu�. V případě 
nepřízni�ého počasí náh�adní p�og�am � IS 
a SEV. P�osíme, na akci se předem přih�aste. 
Cena p�og�amu: 20,- Kč Te�.: 376 582 734, 731 
530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

25. 6. | 9.00 – 16.00
Fa�mářské a řemes�né t�h� 
Ka�e� IV. � Kašpe�sk�ch Ho�ách
Na kašpe�skoho�ském náměstí se budou konat 
Fa�mářské a řemes�né t�h�, těšit se můžete na 
dop�o�odn� p�og�am � podobě t�oři�é soutě-
že p�o �šechn� děti o 1 �oku do 15 �et.  S�é ��-
t�o�� můžete donést na MěKIS a to do čt��tka 
23. če��na. A jako odměna p�o �šechn� t�oři�é 
děti a nejen p�o ně, bude maňásko�é di�ad�o.  

Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

25. 6. | 15.30
Muziká� Antoinetta - k�á�o�na F�ancie
K ���očí 100. předsta�ení se p�o jednou pře-
sune úspěšn� histo�ick� muziká� z domo�ské 
H�be�nie do ma�ebného p�ostředí open ai�u na 

zámek Konopiště. Udá�ost p�oběhne 25. če��-
na od 20:30 a p�o mi�o�ník� muziká�ů máme 
přek�apení - se s��mi ob�íbenci se budete moci 
setkat (a u�o�it i nějakou tu spo�ečnou �otku) 
na autog�amiádě před předsta�ením.  Odjezd 
� 15.30 hod. z autobuso�é zastá�k�. Vstupen-
k� k zakoupení na MěKIS, te�. 376 503 412, 
ku�tu�a�kaspho��.cz. 

Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

ČERVENEC

Če��enec, s�pen | úte��, čt��tek, nedě�e | 
od 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 90 minuto�á p�oh�ídka města s p�ů�od-
cem. Cena snížené �stupné 50 Kč, p�né 75 Kč. 
P�odej �stupenek na MěKIS, te�. 376 503 413 
(Náměstí 1, 341 92 K. Ho��). Reze��aci �stu-
penek dopo�učujeme.

S�az před budo�ou �adnice, Kašpe�ské Ho�� |

Če��enec, s�pen | středa | � pod�eče�
Co za tajemst�í uk���ají Kašpe�ské Ho��
Cca 60 minuto�á tematická p�oh�ídka města 
s p�ů�odcem o době ��ád� Ka��a IV. a jin�ch 
�ěcech. B�ižší in�o�mace a předp�odej �stupe-
nek na MěKIS, te�. 376 503 413 (Náměstí 1, 
341 92 K. Ho��).

Kašpe�ské Ho�� |

1. 7. |17.30
Robinson C�usoe: Na ost�o�ě z�ířátek 
Na ma�ém exotickém ost�o�ě žije �e�mi přá-
te�sk� papoušek Úte�� �e spo�ečnosti s��ch 

z�ířecích přáte�. Úte�� ce�� ži�ot sní, že bude 
obje�o�at s�ět. Po st�aš�i�é bouři najde Úte�� 
na p�áži st�oření, kte�é nikd� ne�idě�: č�o�ěka 
jménem Robinson C�usoe. (Bioscop). Animo-
�an� / Dob�od�užn� / Komedie, 2016, 90 min. 
Vstupné 60 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

1. 7. |20.00
Dánská dí�ka
Fi�m Dánská dí�ka �ás za�ede do Kodaně d�a-
cát�ch �et minu�ého sto�etí. Eina� Wegene� 
patří k nej�epším dánsk�m ma�ířům s�é dob�, 
jeho žena Ge�da mu přitom posk�tuje maxi-
má�ní podpo�u a přitom se sama snaží p�o�azit 
jako po�t�étistka. Poz�o�né bo�cení jejich ha�-
monického �ztahu odsta�tuje baná�ní příhoda. 
(CinemA�t CZ). D�ama / Romantick� / Ži�oto-
pisn�, 2015, 119 min. Vstupné 80 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

1. 7. | 13.00 - 16.00 
T�oři�á dí�na - Antist�eso�é ma�o�ání 
pátek Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost, 
k�eati�itu a z�učnost do naší t�oři�é dí�n�, kde 
spo�u s námi můžete p�ožít příjemné odpo�ed-
ne a odnést si ��astno�učně ��t�ořené ob�áz-
k�. Cena p�og�amu: 50,- Kč. Te�.: 376 582 734, 
731 530 284

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

2. 7.
Mount Kašpe�k
Festi�a� ducho�ní hudb�. Více in�o�mací na p�a-
kátech.

Koste� s�. Ma�két� Kašpe�ské Ho�� |


